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ROZDZIAŁ 1 – WYKONYWANIE LOTÓW W WARUNKACH O OGRANICZONEJ WIDZIALNOŚCI (LVO) 
 
 
1. ZASTOSOWANIE 
 
1.1 Przedstawione w tym Rozdziale zasady i 
procedury mają zastosowanie do każdego 
wniosku Operatora o wydanie zezwolenia na 
wykonywanie lotów w warunkach 
meteorologicznych gorszych niż warunki dla 
podejść precyzyjnych w Kategorii I ICAO, to jest 
operacji z wysokościami decyzji (DH) poniżej 200 
ft przy widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR) 
mniejszej niż 550m. oraz operacji startów przy 
ograniczonej widzialności (Low Visibility Take-off 
Operations - LVTO). 
 
1.2 Przepisy operacyjne dotyczące 
wykonywania lotów w warunkach ograniczonej 
widzialności określone są w SPA.LVO . 
 
1.3 Wymagania techniczne związane ze 
zdatnością statku powietrznego do wykonywania 
lotów w warunkach ograniczonej widzialności) 
określone są w wymaganiach CS-AWO. 
 
1.5 Dla uproszczenia, w dalszej treści tego 
rozdziału zamiast pełnej nazwy „wykonywanie 
lotów w warunkach meteorologicznych gorszych 
niż warunki dla podejść precyzyjnych w Kategorii I 
ICAO” używa się zastępczo określenia „operacje 
LVO” 
 
2. TERMINY I DEFINICJE 
 
2.1 Należy stosować definicje podane w 
Załączniku I do rozporządzenia 965/2012/UE oraz 
w CS-AWO. 
 
3. ZASADY OGÓLNE 
 
3.1 Zezwolenie na wykonywanie lotów w 
warunkach meteorologicznych gorszych niż 
warunki Kategorii I ICAO (CAT I ICAO) w formie 
zatwierdzenia odpowiedniego zapisu w 
Specyfikacji Operacyjnej (PNO-4-01-00) w której 
określi szczegółowe warunki i ograniczenia 
prowadzenia operacji LVO przez Operatora. 
 
3.2 Operator ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia Prezesa ULC na wykonywanie lotów w 
warunkach meteorologicznych gorszych niż 
warunki Kategorii I ICAO (CAT I ICAO) powinien 
spełnić wymagania mających zastosowanie 
przepisów i norm oraz przeprowadzić proces 
certyfikacji zgodnie z procedurą podaną w Dziale 2 
Podręcznika PNO. 
 

3.3 Certyfikacja dla uzyskania zezwolenia ULC 
na prowadzenie lotów w warunkach 
meteorologicznych gorszych niż warunki Kategorii 
I ICAO (CAT I ICAO) jest procesem, w którym 
Operator powinien udowodnić, że: 
 
a) Statki powietrzne, które będą użyte do 
wykonywania lotów w warunkach 
meteorologicznych gorszych niż warunki Kategorii 
I ICAO (CAT I ICAO) posiadają Świadectwo Typu 
(Type Certificate - TC) lub Uzupełniające 
Świadectwo Typu (Supplemental Type Certificate 
– STC) wydane przez Władze państwa producenta 
potwierdzające zdolność samolotu do 
wykonywania operacji w warunkach 
meteorologicznych gorszych niż warunki Kategorii 
I ICAO (CAT I ICAO). Podstawą certyfikacji typu 
mają być wymagania CS-AWO lub równoważne, 
uznane przez Prezesa Urzędu. 
 
b) Operator ustanowił, wprowadził i realizuje 
zakładowe procedury operacyjne dla planowania, 
przygotowania i wykonywania operacji LVO, 
właściwe dla specyfiki i kategorii prowadzonych 
operacji; 
 
c) Operator ustanowił, wprowadził i realizuje 
program obsługi technicznej (POT), Listę 
wyposażenia minimalnego (MEL) oraz System 
pokładowego Dziennika Technicznego (PDT) 
właściwy dla specyfiki i kategorii prowadzonych 
operacji LVO; 
 
d) Operator ustanowił, wprowadził i realizuje 
zatwierdzone przez ULC zakładowe programy 
szkolenia wstępnego oraz okresowych kontroli 
kwalifikacji załóg lotniczych (pilotów) wymaganych 
dla uzyskania i utrzymania uprawnień do 
wykonywania określonych kategorii operacji LVO; 
 
e) Ustanowione przez Operatora zasady i 
procedury zakładowe, a także system organizacji 
pionu operacyjnego i zarządzania obsługą 
techniczną oraz procedury przepływu informacji 
pomiędzy zainteresowanymi służbami 
operacyjnymi i technicznymi są wydajne i 
skuteczne oraz, że gwarantują wykrycie 
niekorzystnych trendów i podjęcie działań 
korygujących w każdym przypadku stwierdzenia, 
że poziom zaufania zbliża się do granicy 95%; 
 
3.4 Złożone przez Operatora dokumenty i 
materiały dowodowe muszą pozwalać ustalić, jakie 
doświadczenia oraz jaki poziom zaufania Operator 
osiągnął i zdołał utrzymać podczas eksploatacji 
próbnej w prowadzeniu operacji LVO. 
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4. ZŁOŻENIE WNIOSKU 
 
4.1 Wniosek o zmianę  (rozszerzenie) do 
certyfikatu AOC (druk ULC-AOC-01_965) lub dla 
lotnictwa GA o wydanie Wykazu zatwierdzeń 
szczególnych (druk ULC-WZS-01_965) powinien 
być uzupełniony o druki szczególne (ULC-LVO-
01_965) uzupełnione o dane pomocnicze 
(dowodowe), co najmniej 9 miesięcy przed 
planowanym terminem rozpoczęcia 
wnioskowanych operacji. 
 
4.2 Wniosek powinien zawierać, co następuje: 
 
a) Kopię Świadectwa Typu (Type Certificate - 
TC) lub Uzupełniającego Świadectwa Typu 
(Supplemental Type Certificate – STC) wydanego 
przez Władze Państwa producenta 
potwierdzającego zdolność samolotu do 
wykonywania operacji w warunkach 
meteorologicznych gorszych niż warunki Kategorii 
I ICAO (CAT I ICAO). W Świadectwie Typu (TC) 
lub innym właściwym dokumencie (np. STC) musi 
być podane do jakich granicznych kategorii 
operacji AWO samolot jest dopuszczony; 
 
b) Nazwę producenta, typ i model płatowca 
oraz typ i model zespołów napędowych, numery 
seryjne i znaki rejestracyjne samolotów, które 
Operator będzie używał do prowadzenia operacji 
LVO; 
 
c) Wykaz wyposażenia pilotażowo-
nawigacyjnego zainstalowanego na samolotach 
(każdym egzemplarzu) dla spełnienia wymagań 
sprzętowych dla prowadzenia operacji LVO, z 
podaniem typów, modeli i dozwolonych zakresów 
użytkowania tego wyposażenia; 
 
d) Projekty zmian i uzupełnień do Instrukcji 
Operacyjnej, programów obsługi technicznej, 
wykazu wyposażenia minimalnego (MEL) albo 
projekty nowych dokumentów utworzonych w 
związku z zamiarem podjęcia przez Operatora 
operacji AWO; 
 
e) Programy szkolenia wstępnego i 
okresowego członków załóg, personelu obsługi 
technicznej i działu operacyjnego, właściwe dla 
wykonywanych obowiązków i kategorii 
wykonywanych operacji; 
 
f) Program procesu certyfikacji (lub oceny dla 
lotnictwa GA), w tym program lotów 
nadzorowanych dla zgromadzenia doświadczenia i 
wykazania zdolności Operatora do prowadzenia 
operacji LVO (PNO-1-02-00 ust. 21 i ust. 22). 
 

4.3) Zalecane jest przygotowanie specjalnej 
instrukcji zakładowej, w której będą opisane 
zasady prowadzenia eksploatacji nadzorowanej, 
przed uzyskaniem zezwolenia ULC na 
prowadzenie operacji LVO. 
 
5. WSTĘPNA OCENA WNIOSKU 
 
5.1 Rozpatrując wniosek Operatora o 
zezwolenie na wykonywanie operacji LVO, należy 
dokonać głębokiej oceny wyników dotychczasowej 
działalności lotniczej tego Operatora, szczególną 
uwagę zwracając na osiągnięte wskaźniki i trendy 
bezpieczeństwa, stopień wyszkolenia i 
doświadczenie załóg, skuteczność stosowanych 
przez Operatora programów operacyjnych, 
niezawodności i obsługi technicznej, a także 
skuteczność działania zakładowego systemu 
jakości. Dostarczone wraz z wnioskiem dane 
statystyczne i dokumenty powinny udowadniać 
zdolność i fachowość Operatora do bezpiecznego 
prowadzenia takich operacji, a także powinny 
zawierać program wdrażania oraz plan osiągnięcia 
zdolności do spełnienia wymagań formalnych, 
organizacyjnych i merytorycznych, właściwych dla 
operacji LVO. 
 
5.2 Po pozytywnym ocenieniu wniosku, ULC 
udzieli tymczasowego zezwolenia operacyjnego 
na prowadzenie nadzorowanych operacji w 
określonej kategorii minimów operacyjnych (CAT II 
lub CAT IIIA, CAT IIIB) w rzeczywistych 
warunkach meteorologicznych nie niższych niż 
aktualnie posiadane przez Operatora i jego załogi. 
Przykład takiego zezwolenia podany jest na końcu 
tego Rozdziału. 
 
6. OPERACJE W KATEGORII I ICAO 
 
6.1 Zakłada się, że każdy statek powietrzny 
dopuszczony w jego Certyfikacie Typu (TC) lub w 
Uzupełniającym Certyfikacie Typu (STC) do 
wykonywania lotów wg przepisów o lotach 
kontrolowanych IFR jest także zdolny do 
wykonywania instrumentalnych podejść 
precyzyjnych w Kategorii I ICAO (DH 200ft/RVR 
550m). 
 
6.2 Piloci wykonujący operacje w Kategorii I 
ICAO muszą posiadać licencje wydane zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie 
licencjonowania personelu lotniczego oraz 
uprawnienie do wykonywania lotów IFR. 
 
6.3 Operator powinien spełnić warunki i 
wymagania właściwe dla kategorii podejmowanych 
operacji podejść precyzyjnych Kategorii I, 
ustanowione w wymaganiach  Part-CAT oraz CS-
AWO. 
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6.4 Operator powinien zapewnić, aby piloci 
uczestniczący w operacjach LVO odbyli szkolenia i 
utrzymywali kwalifikacje zgodnie z wymaganiami 
podanymi w przepisach PART-ORO oraz Part-
SPA.LVO 
 
6.5 Operator wprowadzi do Instrukcji 
Operacyjnej zmiany właściwe dla kategorii 
wnioskowanych operacji LVO. 
 
6.5 Operator przygotuje program eksploatacji 
próbnej oraz sprawozdanie. 
 
7. OPERACJE W KATEGORII II/III ICAO 
 WYMAGANIA DODATKOWE 
 
7.1 Zezwolenie na wykonywanie operacji w 
Kategorii II lub w Kategorii III ICAO może być 
wydane jeśli Operator spełni warunki ustanowione 
w wymaganiach SPA.LVO oraz CS-AWO oraz 
kiedy: 
 
a) Każdy egzemplarz samolotu jaki będzie 
użyty w takich operacjach będzie posiadał 
Certyfikat Typu (TC) dopuszczające do operacji z 
wysokością decyzji (DH) poniżej 200 ft lub bez 
wysokości decyzji (DH). 
 
b) Piloci wykonujący operacje w Kategorii II/III 
ICAO będą posiadali licencje oraz uprawnienie do 
wykonywania lotów IFR wydane zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w przepisach w sprawie 
licencji lotniczych, a także ukończą szkolenia 
wymagane w Part-FCL oraz sprawdziany 
kwalifikacji wymagane w ORO.FC 
 
8. START PRZY OGRANICZONEJ WIDZIALNOŚCI 

LVTO 
 
8.1 Zezwolenie na wykonywanie operacji w 
LVTO może być wydane jeśli Operator spełni 
warunki ustanowione w wymaganiach SPA.LVO: 
 

a) Każdy egzemplarz samolotu jaki będzie 
użyty w takich operacjach będzie 
spełniał wymagania; 

b) Operator ustanowi stosowne procedury 
operacyjne; 

c) Personel lotniczy przejdzie stosowne 
szkolenia. 

 
9. ZMIANY ZEZWOLENIA 
 
9.1 Wnioski o zmianę zapisów w Specyfikacji 
Operacyjnej (lub Wykazie zatwierdzeń 
szczególnych), dotyczące zezwolenia na 
wykonywanie operacji warunkach ograniczonej 

widzialności (LVO) podlegają ogólnej procedurze 
opisanej w PNO-2-01-00 oraz w Rozdziale 4 PNO. 
 
 
10. DOKUMENTOWANIE PROCESU CERTYFIKACJI 

I/LUB OCENY 
 
10.1. Przebieg procesu certyfikacji (oceny) 
dokumentowany jest na druku: 

 Raportu z audytu certyfikacyjnego 
Operatora 

 Listach kontrolnych dedykowanych dla 
danego zatwierdzenia: 

o LK-LVO-CERT-01 

 Inspektor może używać swoich list 
kontrolnych 

 Nadzór bieżący jest realizowany z 
wykorzystaniem list kontrolnych: 

o LK-LVO-CNO-01. 
 
 
Wszystkie dokumenty są dostępne w zasobach 
intranetowych LOL. 
 
 
 
 
 

CELOWO 
 

POZOSTAWIONO 
 

PUSTE 
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